
  ؟  ما حكم من يوصف موسى عليه الصالة والسالم بالعصبية هلذه املواقف وغضبه وإلقاءه األلواح السائل :

  هذه ما هو معنا اآلن ؟ لكن يف القصة ؟ هذه ؟ يف سورة البقرة وبعضها ؟ الشيخ :

تسرعه يف السؤال يف ,  ، وقتله لرجل فرعوين غضبه وإلقاءه األلواح أخذ حلية هارون وزجره قبل سؤاله السائل :

  ؟قصة اخلضر

؛ بل قلنا إن  نقول الذي يصفه بالعصبية هل أنت خترب جمرد خرب فال تعرض املسألة على هذه القصة الشيخ :

؛ وأما إذا أردت القدح فيه  موسى عنده غرية وعنده قوة وما أشبه ذلك من الوصف الذي جتعله مدحا ال قدحا

؛ وهلذا ملا  ؛ فمثل موسى عليه الصالة والسالم مشهور بأنه قوي وشديد لة، كفر خمرج عن امل فالقدح فيه كفر

؛ أما أن نقول إنه معروف باحلمق  ؛ فهو معروف بالشدة نهيع فقأجاءه ملك املوت ليقبض روحه لطمه حىت  

واإلنسان ؛  ؛ مث له من احلسنات العظيمة ما يطغى على مثل هذا ، ما جيوز والتصرع وما أشبه ذلك ما جيوز أبدا

   الشديد رمبا يقع منه هذا الشيء .

(( ال أملك إال وقوله عن موسى:  )) قال رجالن من الذين يخافون ... ((أشكل علي قوله تعاىل:   السائل :

  ؟نفسي وأخي )) 

فهو  ال أملك إال نفسي وأخي )) ((؛ وأما  قلنا إما أن هذا من باب األغلب أو أنه ما أراد هذا أصال الشيخ :

  وإن كانا رجالن قد نصحا ما ميلك امللك التام والسيطرة التامة إال على أخيه .

  ما حكم من استدل بقصة الرباء بن مالك رضي اهللا عنه على جواز العمليات االنتحارية ؟ السائل :

هل قصة الرباء األعمال االنتحارية ـ بارك اهللا فيكم ـ هل هي موت حمقق ؟ أسألكم ؟ نعم موت احملقق؛  الشيخ :

  ؛  بن مالك موت احملقق ؟ ما فيها دليل

  هو أيضا أحيانا ينجح ؟  السائل :

   . لكنه واحد بألف إنه ينجح واملنتحر فيه ألفني ميوت الشيخ :

إذا كان إنسان معروفا باجلنب ال يستطيع اجلهاد يف سبيل اهللا مع أن اجلهاد فرض عني فما حكمه  السائل :

  يذكر عن حسان بن ثابت رضي اهللا عنه أنه كان ال خيرج للجهاد كما كتب بعض الكتاب ؟وكذلك ما صحة ما 

والشك أن حسان بن ثابت رضي اهللا عنه ليس ؛ بعض املتأخرين حقيقة ما عندهم أدب مع الصحابة  الشيخ :

غلط عظيم، مع أنه  ؛ لكن كوننا نقول إنه جبان وأن املرأة أشجع منه هذا خبالد بن الوليد يف اإلقدام والشجاعة

، ال تكونوا  يدافع عن النيب عليه الصالة والسالم دفاعا عن لسانه أشد من وقع النبل عليهم .إن صح احلديث

  من آخر هذه األمة الذين يلعنون أوهلا اتقوا اهللا .



م ما حكم إنسان مريض ترك العالج استدالال بقصة عمران بن حصني رضي اهللا عنه يف صحيح مسل السائل :

أنه كان يسلم عليه فلما اكتوى ترك ذلك فلما ترك االكتواء سلم عليه ؟ وما قولكم فيمن حيجم عن التداوي 

  لعدم ثقته بالطبيب ؟

عندنا سنة وعندنا فعل الصحابة أيهما نقتديه ؟ السنة ، والرسول أمر بالتداوي إال أننا ال نتداوي باحلرام  الشيخ :

من الصحابة أو من بعدهم على أن عندهم من قوة التوكل ما يغنيها من الدواء ، مث حيمل فعل بعض الناس سواء 

؛ ولقد حدثين أحد اإلخوة يف أحد يكوى يف الصباح ويصحوا يف آخر  فيكون قوة التوكل عنده مبنزلة الدواء

ن كل داء إال ؛ أليس الرسول عليه الصالة والسالم ملا ذكر حبة السوداء أا شفاء م النهار ، وأمثال هذا كثري

  املوت ما غرضه ذا ؟ أن يستشفي الناس ا .

هذا شيء آخر إذا كان ما عنده ثقة بالطبيب هذا شيء آخر السيما إذا كان املرض خطريا ال خياطر  الشيخ :

ا وقاطعها سلم بإذن اهللا  ، الزائدة إذا أصابتها اإلنسان انبادر ؛ أما إذا كان أمرا معلوما مثال الزائدة اآلن بنفسه

؛ البواسري اآلن سهلة عند األطباء، أليس كذلك ؟ مع أن بعض العلماء يقول  وإن تركها مات وهي عملية سهلة

، خطر يكون مزيد وميوت اإلنسان لكن اآلن تقدموا ـ واحلمد  ، قطع البواسري حرام ألن يف عهدهم خطر حرام

  هللا ـ .

  بالرقية أو باألدوية املباحة ؟   أيهما يقدم العالج السائل :

أبدا، هذا مثل ما قلنا يعين يأ بعض الناس عن التداوي باألدوية احلسية دون القراءة هذه رمبا يكون أفيد  الشيخ :

من القراءة عند بعض الناس بأن اإلنسان املريض ال يتقبل هذه القراءة يكون شاكا فيها وال تنفعه إذا كان شاكا 

؛ لكن هناك أمراض ما ينفع فيها األدوية احلسية  القائل؛ لكن يف األمور احلسية يذهب ا كثريا فيها أو ال يثق

 ؛ واألطباء يكشف على املريض عدة مرات ويقول ما فيه شيء مثل األمراض النفسية هذه ما ينفع فيها إال القراءة

  ، هذا ما ينفعه إال القراءة .

  هذا هو يشك ذا باعتبار الدواء أو العالج أو باعتبار القارئ . ؛ ما ندري هل ، ال ال يستفيد الشيخ :

واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

يدي ك قال إنما يتقبل اهللا من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط نألقتل من اآلخر قال

وذلك  إليك ألقتلك إني أخاف اهللا رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار

جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث اهللا غرابا يبحث في األرض 

أواري سوءة أخي فأصبح ف ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتنا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب



من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما 

قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد 

؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم سبق ؟  أخذنا فوائد ما . ذلك في األرض لمسرفون ))

 وسيكون ـ إن شاء اهللا ـ ابتداء الدراسة هنا كالعادة ... )) واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا ... ((

ه وسلم وأمره اخلطاب للين صلى اهللا عليه وعلى آل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق )) ((قال اهللا تعاىل: 

سبحانه وتعاىل أن يتلوا عليهم هذا النبأ ألمهيته وإال فمن املعلوم أن مجيع القرآن قد أمر النيب صلى اهللا عليه وعلى 

وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما  ((آله وسلم أن يبلغه وأن يبني هلم القرآن لفظا ومعىن كما قال اهللا تعاىل: 

 ؛ وقيل: إن النبأ إمنا يكون يف اخلرب اهلام واخلرب يكون يف األهم وغريه . ربخ نبأ )) ((وقوله:  .نزل إليهم )) 

 سهذان االبنان من صلبه وإال فجميع البشر بنو آدم لكن هذين ابنني من صلبه، نبأ ابني آدم )) ((وقوله: 

واعلم أن اخلرب يوصف به اخلرب ؛  أي بالصدق الثابت بالحق )) ((وقوله:  امسه هابيل والثاين امسه قابيل .أحدمها 

وتمت كلمة ربك  ((؛ فإن كان خربا فهو صدق وإن كان حكم فهو العدل كما قال تعاىل: ويوصف به احلكم

إذ قربا قربانا  ((وقوله: يعين بالصدق الثابت الذي ال . فيه وال اختالف  بالحق )) ((فقوله:  صدقا وعدال ))

ا قربانا وهو يف حمل حال من النبأ يعين هذه احلال مها قربا قربانا ومل يبينه اهللا هذه متعلق بنبأ أي نبأهم حني قرب ))

؛ وعلى  عزوجل هل هو ذهب أو فضة أو طعام أو ائم مل يبينه اهللا ولو كان يف بيانه مصلحة لبينه اهللا عزوجل

يع ما تسري عليه يف التفسري ؛ وهذه قاعدة ينبغي أن تبين عليها مج هذا فال حاجة إىل أن نتكلف ما هذا القربان

أن ما أمه اهللا فهو مبهم وال حاجة أن نتكلف ما هو هذا الشيء الذي يفعله اهللا ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول: 

ولو كان يف  يبين اهللا لكم أن تضلوا )) ((ويقول:  يريد اهللا ليبين لكم )) (( يريد اهللا أن يبين للكم )) ((

 (( املراد به ما يتقرب به إىل اهللا عزوجل . إذ قربا قربانا )) ((؛ وقوله:  لبينه اهللا عزوجلبيان هذا املبهم فائدة 

وخلق  ((؛ وأم للعلم به كما يف قوله تعاىل:  واملتقبل هو اهللا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من اآلخر ))

 من أحدهما ولم يتقبل من اآلخر ))فتقبل  ((؛  فإن اخلالق هو اهللا بالشك وأم للعلم به اإلنسان ضعيفا ))

عمن  أن اهللا تقبل منه ؟ إما أن يكون كما ذكر ناولكن كيف علم ، تقبل اهللا منه . من الذي تقبل منه ؟ هابيل

؛ وعلى  سبق أم إذا غنموا الغنائم مجعوها فنزلت نارا من السماء فأحرقتها فإن كان فيها غلول فإن النار ال تنزل

القبول أن اهللا تعاىل أنزل نارا على هذا القربان فأحرقته وحيتمل أما علما ذلك بعالمات هذا فيكون عالمة 

، ومل يتقبل من اآلخر ملاذا ؟  ؛ املهم أنه البد أما علما أن هذا قبل وهذا مل يقبل أخرى إما برؤيا أو غري ذلك

و ظامل لنفسه إما ذا القربان الذي قربه ألن اآلخر ليس عنده تقوى هللا عزوجل كما سيأيت يف تعليل القبول ؛ فه



قال ألقتلنك  (( يعين أنه غصبه وسرقه ومتلكه بغري طريق شرعي وإما مبعاصي كثرية متنع من قبول عمل الصاحل .

؛  ومل يتقبل مين كألن اهللا تقبل من ؛ ألقتلنك )) ((؛ قال ذلك حسدا ألخيه  القائل هو الذي مل يتقبل منه ))

؛ وهلذا قال بعض السلف: لو  يعين إن اهللا ال يتقبل إال من املتقني إنما يتقبل اهللا من المتقين )) ((قال له: 

إنما يتقبل اهللا من  ((أعلم أن اهللا تقبل مين عمال صاحلا واحدا يعين لفخرت بذلك وفرحت به ألن اهللا يقول: 

صرية يكون احلصر فيها إمنا يعين ال يتقبل اهللا مجلة ح )) إنما يتقبل اهللا من المتقين ((واجلملة هنا  المتقين ))

إنما يتقبل اهللا من  ((؛ فقال:  ؛ واملتقي هو الذي قام بأمر اهللا فاعال للمأمور تاركا للمحظور إال من املتقني

وإمنا قال ذلك ال افتخارا بتقواه وال إعجابا بنفسه ولكن حثا ألخيه على أن يكون من املتقني وبيانا  المتقين ))

؛ ووجه أن  ؛ منها: أمهية هذه القصة يف هذه اآلية فوائد ن اهللا سبحانه وتعاىل إمنا يتقبل حلكمة ومينع حلكمة .أل

واتل عليهم نبأ ابني آدم  ((؛ لقوله:  اهللا أمر نبيه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أن يتلوها على األمة أمرا خاصا

ألن اهللا إمنا أمر بأن يتلوها علينا  ؛ سبق السيما فيما فيه مصلحةومنها: أن ينبغي لنا أن نعرف أخبار من  . ))

؛ وكلما كان الشيء أشد كان  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من أجل أن نعلم ا و نأخذ ا العرب

وسلم  االهتمام به أقوى، فمثال ينبغي لنا بل يتأكد أو جيب علينا أن نعرف سرية النيب صلى اهللا عليه وعلى آله

من منذ ولد إىل أن تويف والسيما سريته بعد أن أكرمه اهللا تعاىل بالرسالة حىت نعرف أحواله وأخالقه وعباداته 

؛ والشك أن معرفة سرية النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مما تزيد  ودعوته وأعماله حىت يتم لنا التأسي به

ومن فوائد هذه اآلية: أن كلما أخرب اهللا به فهو  الصالة والسالم .اإلنسان إميانا وحمبة له وتقوي التأسي به عليه 

وال يقال إن هذا قيد وأنه قد يكون ما يتلوه النيب عليه الصالة والسالم غري احلق؛ بل  بالحق )) ((حق؛ لقوله: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه قد يشرتك الرجالن يف عمل  هذا بيان لواقع فإن مجيع ما أخرب اهللا به فهو حق .

إما يف رد العمل الثاين وإما يف زيادة ثواب األول وإن مل حيرم الفرق كما بني السماء واألرض من ويكون بينهما 

ا يظهر ؛ فقد يعمل رجالن عمال واحدا يف م ؛ ويف هذه القصة أن الثاين أيش ؟ حرم من الثواب الثاين من الثواب

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا  ولكن يكون بينهما يف الثواب والقبول والرد كما بني السماء واألرض .

؛ ولكن من املعلوم أن اهللا تعلى جعل للقبول ميزانا  سبحانه وتعاىل له احلكم يف القبول والرد يتقبل وال يتقبل

، مىت عملت على الوجه الشرعي فإن   موافقة لشريعته فهي مقبولةد ميزانا فمىت كانت العبادة خالصة هللاوجعل للر 

فمن وفق للدعاء فليبشر باإلجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ))  ((عبادتك مقبولة كما قال اهللا تعاىل: 

 .؛ ولو ال هذا الرجاء من اإلنسان باهللا عزوجل ما نشط عنه العمل وقام به   ومن وفق العمل فليبشر بالثواب

وهل املراد  إنما يتقبل اهللا من المتقين )) ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التقوى سبب لقبول األعمال



؛ وهلذا من كان أتقى هللا كان أقرب إلجابة دعائه  ؟ الظاهر العموم تقبل األعمال فقط أو تقبل األعمال والدعاء

؛ فهل املراد ال يقبل منه يف نفس العبادة اليت  املتقي ال يقبل منهومن فوائد اآلية الكرمية: أن غري  وقبول عمله .

فإن اهللا  وقعت فيها املخالفة أو للعموم ؟ نقول أما يف نفس العبادة اليت وقعت فيها املخالفة فالشك أا ال تقبل

غصوب أي غصب ؛ فلو تصدق اإلنسان مب ، فإن اهللا ال يرضى ذلك فال يقبله ال يقبل عمال مبنيا على املعصية

؛ ولو  ؛ ألن املعصية وقعت يف نفس هذا الذي عمله اإلنسان لربه عزوجل شيئا وتصدق به فإنه ال يقبل منه

صلى اإلنسان صالة ال جتوز يف وقت النهي فصالها يف وقت النهي فإا ال تقبل ألن صالته إياها يف هذا الوقت 

التقوى خمتلة يف غري هذا العمل فقد حيرم اإلنسان اإلجابة  ؛ أما إذا كانت معصية فكيف يتقرب إىل اهللا مبعصية

بسبب عمله السيئ وقد جياب ويتقبل منه العمل الصاحل مث تكون املوازنة يف اآلخرة أيهما يرجح احلسنات أم 

تقبل من  ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل موصوف بصفات األفعال السيئات .

وهذا ما عليه أهل السنة واجلماعة أن اهللا تعاىل موصوف  إنما يتقبل اهللا من المتقين )) ((ولقوله:   حدهما ))أ

بصفات األفعال كاالستواء على العرش والنزول إىل السماء ايء للفصل بني العباد يوم القيمة والكالم وغري 

هو املفعوالت والفعل املقارن للمفعول؛ وأما  ؛ لكن اعلم أن أصل صفة الفعل صفة أزلية والذي حيدث ذلك

مفعوالته غري معلومة لنا يعين هناك أشياء  ؛ لكن أصل الفعل فهو صفة أزلية ألن اهللا تعاىل مل يزل وال يزال فعاال

ومن  قبل السموات واألرض نعلم أن اهللا تعاىل خلق لكن ال ندري ما هي وال نعلم إال ما علمنا سبحانه وتعاىل .

ومن فوائد هذه اآلية  . إنما يتقبل اهللا من المتقين )) ((؛ لقوله:  د هذه اآلية الكرمية: الرتغيب يف التقوىفوائ

؛ لقول  الكرمية: أنه ال حرج على اإلنسان أن خيرب بوصف حممود إذا مل يقصد الفخر وإمنا قصد مصلحة الغري

ألن يقول  هذه اجلملة يا إخواننا هذه اجلملة تصلح ألن إنما يتقبل اهللا من المتقين )) ((هذا الذي تقبل منه: 

؛ وأيهما أقرب احتماال بنسبه هلذا  القائل مفتخرا بنفسه، وتصلح ألن يقول القائل يريد أن حيث هذا على التقوى

بسطتها أي مدا مدا  لئن بسطت إلي يدك لتقتلني )) ((مث قال:  ؛ ألن الرجل من املتقني . ؟ الثاين أقرب

أن يعين  ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك )) ((الالم للتعليل أي ألجل أن تقتلين  لتقتلني )) ((تصل به إليه 

؛ واملعىن أنين ال أقتلتك  هذا الرجل قال ألخيه: لئن بسطت إيل يدك لتقتلين فأنا لن أبسط يدي إليك ألقتلك

ن أين ال أدافع عن نفسي ؟ فيه احتمال أن املراد ما أنا مبدافع عن ؛ ولكن هل هذا يتضم وهو صريح يف هذا

؛ والذي وقع أن الرجل قتل صاحبه كما سيأيت يف آخر  ؛ أو أن املعىن ما أنا بقاصد قتلك نفسي بل سأستسلم

ه أنه قد يتوهم أخو  ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك )) ((ملا قال:  أخاف اهللا رب العالمين )) يإن (( القصة .

أي خالقهم  أخاف اهللا رب العالمين )) ((؛ وقوله:  عاجز عن ذلك فبني أنه ليس بعاجز ولكنه خياف اهللا



؛ ففي  ؛ وإمنا مسوا بذلك ألم علم على خالقهم ؛ والعامل كل من سوى اهللا فهو عامل ومالكهم ومدبر أمورهم

يف هذه  وسلطانه وغري ذلك مما تقتضيه الربوبية. املخلوقات كلها آية تدل على وحدانية اهللا عزوجل ومتام ملكه

؛ فهل يؤخذ منه أنه ينبغي ملن أراد إنسانا أن يقتله  اآلية: أن هذا الرجل الذي هدد بالقتل امتنع عن قتل صاحبه

وأما  ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك )) ((؛ ألننا قلنا إنه حيتمل أنه يقول:  أن يستسلم ؟ حيتمل هذا وهذا

؛ على كل حال سواء كان هذا احتمال هو املراد أو األول فإن  املدافعة فسأدافع ولكن مدافعة ال تصل إىل القتل

، فإن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أمر من أراده على نفسه أن يقاتل، ومن  شريعتنا وردت خبالف ذلك

؛ وبني أن القاتل املدافع إذا قتل فهو شهيد وأن اآلخر  اتلهأراده على ماله أن يقاتله ومن أراده على أهله أن يق

إذا قتل فهو يف النار ألنه أراد قتل صاحبه؛ ولكن العلماء رمحهم اهللا قالوا إن هذا بالنسبة للشريعة  ئلالصا

ا ، ويف حال األمن جتب املدافعة وهذ ، ففي حال الفتنة ينبغي االستسالم اإلسالمية خيتلف باختالف املصلحة

؛ وهلذا استسلم عثمان  ، يرتتب إراقة دماء كثرية هو الصحيح؛ ألنه يف حال الفتنة رمبا يرتتب على القتل باملدافعة

رضي اهللا عنه القتلة وطلب منه الصحابة أن يدافعوا عنهم فأىب ألم لو دافعوا الشتبكوا ؤالء اخلوارج مث حصل 

ن اإلنسان جيب عليه أن يدافع بقدر ما يستطيع ولو أدى إىل قتل يقال إ؛ وهذا هو األصح أن  إراقة دماء كثرية

إال بالقتل إال يف حال الفتنة اليت يرتتب على املدافعة بالقتل ما هو أكثر ضررا فهنا جيب   إذا مل صاحبه

ن يبني ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اإلنسان ينبغي له إذا امتنع عن شيء حمرم أ االستسالم درءا للمفسدة . 

ما أنا بباسط يدي إليك  ((؛ لقوله:  لصاحبه أنه إمنا امتنع ال عجزا وال خوفا ولكن للمعىن الذي من أجله امتنع

 (ونظري هذا أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قال يف الصائم:  ألقتلك إني أخاف اهللا رب العالمين ))؛

ليبني أنه مل يقابله عجزا وال ضعفا ولكن ألجل الصيام الذي ينهى  إن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم )

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اخلوف من اهللا هو أقوى األسباب الرادعة عن  به اإلنسان عن املقاتلة واملخاصمة .

اخلوف ، أن  والشك يف هذا ما أنا بباسط يدي ألقتلك إني أخاف اهللا رب العالمين )) ((؛ لقوله:  معصيته

من اهللا هو أقوى األسباب الرادعة عن املخالفة كما أن الرجاء هو أقوى األسباب املوجبة للطاعة والرابط فيما عند 

إني  ((مث قال:  . رب العالمين )) ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات عموم ربوبية اهللا عزوجل اهللا .

ألقتلك  ((فيها قراءة عندنا ؟  صحاب النار وذلك جزاء الظالمين ))أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أ

واإلرادة  إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك )) ((قال:  . إني أريد أن تبوء )) ((وقراءة أيضا:  إني أخاف اهللا ))

بإثمي  ((أن ترجع  أن تبوء )) ((وقوله:  هي ميل اإلنسان أو ميل النفس إىل ما جيلب منفعة أو يدفع مضرة .

 أما كونه يرجع بإمثه فواضح لكن كيف يرجع بإمث أخيه ؟ نقول إن عدم قتال أخيه له سالمة من اإلمث وإثمك ))



؛ فكأن أخاه الذي مل يقاتل وسلم من اإلمث كأنه محل القاتل إمثه فيكون الراد باإلمث الذي ميكن أن يكون على 

؛ بل  القاتل يكون عليه إمثان إمث للمقتول لو قتله وإمث لقتله إياه؛ وليس املعىن أن  القاتل يبوء به هذا الرجل

 أي إن سالمته من اإلمث كأن اآلخر حتمله عنه وباء به . إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك )) ((الظاهر إن املعىن: 

أي  أن تموت )) ((معطوف على  فتكون )) فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين )) (( ((

جزاء  ((أي كونك من أصحاب النار  وذلك )) ((ألنك قتلت نفسا بغري حق؛  ؛ كون من أصحاب النارفت

، مث إن كان ظلمه عظيمة فإنه يكون من أصحاب النار  فكل ظامل فإنه يعذب ألن احلق حق آدمي الظالمين ))

ذا معلوم منذ خلق البشر أن للعبد ، وأن ه إثبات اإلرادة للعبد إني أريد )) ((يف قوله:  وخيلد فيها وإال فال .

 ؛ فيكون يف ذلك رد على اجلربية الذين يقولون إن اإلنسان ليس له إرادة وإمنا يفعل الشيء قهرا وجربا . إرادة

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من أريد قتله ومل يدافع خوفا من اإلمث فإنه ال حرج عليه؛ ولكن كيف يكون 

؛ ألن الواجب يف دفع الصائل أن يدافع باألسهل  ل ألنه رمبا يقتل الصائل فيتعجلاخلوف من اإلمث ؟ نقو 

، وإن رجع  ، وإن رجع بالضرب اليسري مل يضرب كثريا ؛ فإن رجع عن صوله بالتهديد مل يضرب فاألسهل

اهللا    من ذلك ؛ إال أن العلماء رمحهم  ع إال بالقتل فاحلكم إنه يقتل، وإن مل يندف بالضرب الكثري مل يقتل

مسألة وقالوا ما مل خيف أن يبدره بالقتل فإن خاف أن يبدره بالقتل فال بأس أن يقتل يف أول وهلة يعين مثل لو  

كان هذا الصائل مع سالح أشهره على صاحبه وصاحبه خياف أن يطلقه عليه فيقتله وحينئذ ال حرج أن يبادره 

؛ فحينئذ ال بأس أن  أو تصيح به أو ما أشبه ذلك بيدك مثال ألن هذا رمبا ال يعطيك فرصة فتدفعه ؛ بالقتل

 فتكون من أصحاب النار ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن القتل سبب لدخول النار تبدره بالقتل .

ب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغض ((وقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز:  ))

؛ فمنهم من  نقول اختلفت األمة يف ذلك وهل هو خملد فيها أبدا ؟  . اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ))

؛ وأما املعتزلة فلم يكفروه بل  ؛ لكن الفرق بينهم أن اخلوارج كفروه قال إنه خملد فيها أبدا وهم اخلوارج واملعتزلة

؛ ولكن هل يدخل  ليه أهل السنة واجلماعة أنه يدخل النار وال خيلد فيها؛ والذي ع قالوا إنه يف منزلة بني املنزلتني

؟ املشهور من مذهب أهل السنة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))  ((النار قطعا أو هو داخل يف قوله تعاىل: 

ة نصوحا ؛ هل يدخل حتت املشيئة ؟ اجلواب إن تاب القاتل توب قتول؛ ولكن يبقى حق امل أنه داخل حتت املشيئة

والذين ال يدعون مع اهللا  ((فإنه يدخل يف ذلك مبعىن أن اهللا ال يعاقبه على حق املقتول لعموم قول اهللا تعاىل: 

إلها آخر وال يقتلون النفس التي حرم اهللا إال بالحق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب 

يوم القيمة ويخلد فيه مهانا إال من تاب وآمن وعمل عمال صالحا فأولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسنات وكان 



ا تاب توبة نصوحا فإن اهللا تعاىل يتحمل عنه وال يعذبه؛ وهذا يف غري احلق فظاهر اآلية أنه إذاهللا غفورا رحيما )) 

؛ ولذلك صرح الفقهاء رمحهم  ؛ ألنه حق اآلدمي املايل يعين نقول لو تاب هذا القاتل هل تسقط الدية عنه ؟ ال

ما كان حقا لآلدمي  اهللا بأن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه قبلت توبته ورفع عنه احلد لكن ال يسقط عنه

؛  ؛ إذا نقول القاتل إذا تاب فاحلكم ؟ يتوب اهللا عليه حىت يف حق املقتول فال يعاقب على القتل يف أمور الدنيا

وأما إذا مات غري  إال من تاب )) ((إىل قوله:  والذين ال يدعون مع اهللا إلها آخر )) ((لعموم قوله تعاىل: 

؛ فالقاتل غري مضمون له أن ينجو من النار  ؛ وحق اهللا داخل حتت املشيئة نهتائب فحق املقتول البد أن يؤخذ م

؛ أما الدنيوي وهو  ؛ وهذا يف اجلزاء األخروي بل هو حتت مشيئة اهللا إن شاء اهللا غفر له وإن شاء مل يغفر له

ن أسباب دخول النار ومن فوائدها: أن الظلم م الدية فالبد من استيفائها لورثة املقتول سواء تاب أم مل يتب .

 فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين )) ((؛ لقوله:  سواء كان الظلم يف حق اهللا أو يف حق املخلوق

ألن الظامل قد ال  ؛ وحيتمل أن يقال الظاملني هنا عام أريد به اخلاص وهو أن ظلم مثل هذا الظلم وهو قتل النفس

عنه كما اهللا عموم اآلية وألن كل ظامل فجزاءه دخول النار إال أن يعفو ولكن األول أصح ل ؛ يستحق دخول النار

أي سهلته له أن  طوعت له )) فطوعت له نفسه قتل أخيه )) (( ((قال اهللا تبارك وتعاىل:  . يف غري الشرك

أي للقاتل نفسه قتل  طوعت له )) ((يقتل أخاه مع أن أخاه وعظه هذه املوعظة لكن ـ والعياذ باهللا ـ مل تنفعه؛ 

؛ وإمنا قلنا  أي فصار من اخلاسرين فأصبح من الخاسرين )) (( ؛ ألن نفسه سهلت هذا القتل . أخيه فقتله

ألن األصل يف معىن اإلصباح أن يكون يف أول النهار لكن يعرب اإلصباح عن جمرد الصريورة ؛ أصبح أي صار 

من فوائد هذه اآلية   . ، ورمبا كانت أصابته يف وسط النهار مثل ما يقال: فالن أصبح حزينا على هذه املصيبة

؛ فيجب على اإلنسان أن  ؛ ألا قد تطوي على اإلنسان أكرب املعاصي الكرمية: احلذر من النفس األمارة بالسوء

ن قتل ومن فوائد اآلية الكرمية: أ يكون هازما بالنسبة لنفسه ويقظا فال يتبعها فيما تطوي له من معاصي اهللا .

واهللا تعاىل وصفه باألخوة بعد أن بني أنه  فطوعت له نفسه قتل أخيه )) ((؛ لقوله:  النفس ال خيرج من اإلميان

   قتله وإال فقد يقول


